
 

 (خازنی جبرانسازهوشمند)بانک

)توان غیر مفید(  اکتیو قدرت وجبرانسازی جهت تامینجبرانسازهای هوشمند یا بانکهای  خازنی قدیمی 

مقاومتی دارند. این توان را باید مصرف وراه اندازی تجهیزات صنعتی است که خاصیت سلف برای 

کننده از شبکه برق درخواست کند که میتواند باعث بروز مشکالتی در شبکه برق مانند افزایش جریان، 

 و افزایش هزینه ها،گرم شدن کابل های وردی که باعث بیشتر شدن تلفات مجموعه  افزایش تلفات 

صفر کردن جریمه های توان راکتیووهمچنین  شود. بنابراین برایمی برای مصرف کنندگان  برق

اکتیو جبرانسازی توان رو برداشتن فشار از روی شبکه برق از  برق کاهش هزینه و کاهش تلفات کابلی

فاده است به صورت بانک خازنی ددر مجموعه استفاده میکنند که اگر به شکل قدیمی جبرانسازی شو

. در اصل انددر کنار هم تشکیل شده با توان متفاوت   ها خازن میشود. بانک خازنی از مجموعه ای از

و افزایش ضریب توان برای مصرف کنندگان مورد  راکتیو بانک خازنی برای جبران توان غیر مفید

استفاده قرار میگیرد. برای داشتن یک بانک خازنی متناسب با بار سلفی که در ساعات مختلف در یک 

د یک کنترل کننده خودکار برای تنظیم مقدار خازن مورد نیاز واحد صنعتی در حال کار هستند، وجو

جهت اصالح ضریب قدرت در هر لحظه امری ضروری است. بدین منظور از رگوالتور خازنی 

هوشمند در بانک خازنی استفاده می شود. بنابراین یک بانک خازنی برای آنکه سیستم نرمال و متعادلی 

هم ترین و اصلی ترین تجهیزات یک بانک خازنی دارد که از م کنتاکتور و رگوالتور داشته باشد نیاز به

اما در جبرانسازهای هوشمند که به خازنهای هوشمند معروف هستند دیگر نیازی   .محسوب می شوند

یک کلید مینیاتوری برای وصل به مدار قدرت الزمه تا تنها ندارندبه رگوالتور هوشمند یا کنتاکتور 

خودش توان راکتیو مورد نیاز رو سنس کنه و خازن مورد نیاز رو برای جبرانسازی وارد مدار کنه 

این جبرانسازهای هوشمند میکرو قابلیت های زیادی دارند از جمله میتوانند در مجموعه های که 

ک بدون نیاز به هارمونیولوله پروفیل الومینیوم ،نجات گروه فوالد هارمونیک باال  دارند از جمله کارخا

.از دیکر خصوصیات  گیر وصل شوند وحداقل  هشت برابر خازنهای معمولی عمر مفید داشته باشند

 )محلی( بودن ان اشاره کرد که در هر محلی می توانیم نصب کنیم   localاین خازنهامیتوان به وصل 

این خازنها این هست که موقع به مدار آمدن دیگر تشدید یا رزوناس ایجاد  از خصوصیات بارز دیگر

نجهای کوچکتر خازنها وارد مدار می شوند. مانند خازنهای قدیمی نیستند که هنگام به رون باچنمیکنن 

مدار آمدن یک جریان هجومی رو بکشند وتشدید ورزونانسی رو در مدار ایجاد کنن وبعد شروع به 

 . نن جبرانسازی ک

و ) بار الکتریکی توانداست که می ای الکتریکیوسیله: Capacitor( انگلیسی به) انباره(،[۱]خازِن

ها شامل وجود دارد اما همه آن هاانواع مختلفی از خازن.) را در خود ذخیره کند) انرژی الکتریکی بنابراین

ها صفحات خازن است. نام این هادی[ ۲.]اندتوسط یک عایق، از یکدیگر جدا شده حداقل دو هادی هستند که

ای عایق است دی الکتریک نیز الیه عایق. یا آب نمک باشند فلز توانند از جنس رسانا مانندصفحات خازن می

تواند از شیشه، دهد، و جنس آن میا افزایش میگیرد و ظرفیت خازن رکه بین صفحات خازن قرار می

ها به همراه ها کاربردهای وسیعی دارند. آنخازن .باشد… و  کاغذ ،میکا ،پالستیک ،سرامیک هوا،

ها برای صاف کردن سطح شوند. همچنین از خازنات تایمینگ استفاده میها، در مدارمقاومت

شود. زیرا هم استفاده می فیلتر عنوانها در مدارات بهشود. از خازنمستقیم استفاده می ولتاژ تغییرات

ودر .شوندهای مستقیم میدهند ولی مانع عبور سیگنالهای متناوب را عبور میها به راحتی سیگنالخازن

ی باین زمان که خازن بعنوان فیلتر عمل میکند هارمونیک ها وارد خازنهای معمولی شده که باعث خرا

وترکیده گی خازنهای معمولی میشود. خازنهای روغنی هم بیشتر اوقات هارمونیک هارو به مدار بر 

زمانی که هار مونیک وارد مدار میشود. می گردونن وبعنوان فیلتر عمل نمیکنن ولی خازنهای هوشمند

وبه باال وارد sin3x,sin5x,sin7xازطریق سیم ارت به زمین هدایت میکنند یا اگر هازمونیک بادرجه

https://parsfanalco.com/index.php/blog/2021/03/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%AE%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7
https://parsfanalco.com/index.php/blog/2021/03/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%AE%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7
https://parsfanalco.com/index.php/blog/2021/03/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%AE%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7
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خازن شودفن سلفی خازن هوشمند)جبرانساز میکرو هوشمند(شروع به کار کرده وهارمونیک رو تخلیه 
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